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Regeringskansliet 
Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

Departementspromemorian Kommunikation för vår gemensamma 
säkerhet (Ds 2017:7) 
Ju2017/02347/SSK 

Konkurrensverket avstyrker förslaget om en etappvis utbyggd hybridlösning 
mellan staten och en eller flera kommersiella operatörer eftersom utredningens 
överväganden i ekonomiska frågor inte är tillräckligt underbyggda.  

Konkurrensverket verkar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verk-
samhet till nytta för konsumenterna. Överväganden som gäller säkerhetspolitik 
och teknologi är utanför Konkurrensverkets verksamhetsfält. Verket tar därför 
inte ställning till frågor om ett dedikerat nät behövs eller de tekniska förutsätt-
ningarna.  

De ekonomiska övervägandena är inte tillräckligt underbyggda 
De säkerhetspolitiska skälen till att etablera ett dedikerat nät försvagas rimligtvis 
av att den tänkta användarkretsen är bred. Bakgrunden till att utredningen före-
slår en bred användarkrets förefaller i första hand vara ekonomiska övervägan-
den. Att bredda användarkretsen kan uppfattas som motsägelsefullt i förhållande 
till de säkerhetspolitiska mål som förslaget är tänkt att uppnå.  

Möjligheterna att tillgodose statens och andras behov via befintliga kommersiella 
nät redovisas inte i utredningen. Det framgår inte heller varför de tänkta köparna 
av abonnemang som tillhandahålls av det dedikerade nätet inte ska välja 
abonnemang från de kommersiella näten. Detta eftersom abonnemang via det 
dedikerade nätet rimligtvis kommer att vara dyrare än kommersiellt 
tillhandahållna abonnemang. Med tanke på att möjligheten att använda befintliga 
nät inte är tillräckligt utredd är de ekonomiska resonemangen i dessa frågor 
osäkra.  

Med tanke på att finansieringen av det dedikerade nätet förefaller vara osäker 
föreslår Konkurrensverket att kostnaderna för nätet, om det byggs, fördelas via 
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respektive anslag i statsbudgeten. Det skulle innebära bättre förutsättningar för 
berörda myndigheter att prioritera mellan ett sådant nät och andra viktiga åtgärder.  

Förslagen saknar koppling till bredbandspolitiken i övrigt 
Utredningen anser att åtgärderna för ett dedikerat nät kan bidra till att förbättra 
täckningen för privatpersoner på landsbygden. Det framgår emellertid inte av 
utredningen hur denna del i förslaget förhåller sig till bredbandspolitiken i övrigt, 
där det redan finns åtgärder för att förbättra tillgången till internet i glest 
befolkade områden.  

Frekvensutrymmet har en alternativ användning 
Det aktuella frekvensutrymmet efterfrågas av existerande mobiloperatörer. 
Utredningen beaktar inte den alternativa användningen av frekvensutrymmet i 
tillräcklig utsträckning.  

Kan det dedikerade nätet följa med i den tekniska utvecklingen? 
Slutligen påpekar Konkurrensverket att marknaden för mobiltelefoni och mobilt 
bredband kännetecknas av hög innovationstakt. Mot bakgrund av vunna erfaren-
heter med nuvarande Rakel-system är frågan om det statliga nätet kommer att 
kunna leverera samma tjänster som i framtiden tillhandahålls av de kommersiella 
näten. 

_____________________________ 

Detta yttrande har beslutats av tf. generaldirektören. Föredragande har varit 
sakkunnige Björn Axelsson. 

Karin Lunning 

 Björn Axelsson 
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